І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Студентське самоврядування в інституті – це самостійна громадська
діяльність, яка направлена на реалізацію функцій управління вищим
навчальним закладом, визначається директоратом, деканатами та
відділом гуманітарної освіти, виховання і студентських справ,
здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, які стоять перед
студентським колективом.
1.2. Студентське самоврядування є добровільною організацією і не залежить
від релігійних об'єднань чи політичних партій та рухів.
1.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
Конституцією України, Законами України "Про вищу освіту", "Про
об'єднання громадян", постановою Кабінету Міністрів України
"Положенням про державний вищий навчальний заклад " та іншими
нормативними документами Кабінету Міністрів України, рішеннями
Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики
України, документами базового навчального закладу НУБіП України,
Положенням інституту та Положенням про студентське самоврядування.
1.4. Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою
забезпечення виконання студентами їх обов'язків, захисту їх прав,
сприяння гармонійному і всебічному розвитку особистості студента,
формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.
1.5. Діяльність органів студентського самоврядування інституту направлена
на удосконалення навчально – виховного процесу, і як результат, на
підвищення якості навчання, виховання духовної і моральної культури
студентів, зростання у студентської молоді соціальної і громадської
активності та відповідальності за доручену справу.
1.6. Студентське самоврядування не дублює профспілкову організацію.
1.7. Студентське самоврядування користується допомогою і підтримкою
директорату, профспілкового комітету, деканатів, відділу гуманітарної
освіти, виховання і студентських справ, зокрема у вирішенні питань
забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, фінансування
загальноінститутських заходів серед студентів тощо.
1.8. Студентське самоврядування інституту здійснюється на рівні інституту,
факультету, гуртожитку.
1.9. Структурною одиницею системи студентського самоврядування є
академічна група, староста якої є представником ради студентського
самоврядування факультету, на якому навчається.
1.10. Вищим органом студентського самоврядування факультету є загальні
збори кожного окремого факультету, на яких обираються і
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затверджуються представники до виконавчого органу студентського
самоврядування.
Виконавчий орган студентського самоврядування інституту має форму
Студентської ради. Форма роботи Студентської ради – засідання.
Студентська рада приймає рішення, що стосуються всіх сфер
студентського життя, проводить збір, вивчення, дослідження інформації з
питань, що належать до компетенції Студентської ради, організовує
слухання цих питань на засіданнях Студентської ради, здійснюють
контроль за виконанням прийнятого рішення.
До складу Студентської ради входять:
голова Студентської ради;
заступник голови Студентської ради;
голови Студентської ради факультетів;
секретар Студентської ради;
голови комітетів Студентської ради;
члени комітетів Студентської ради;
Основний склад Студентської ради налічує 15 чоловік.
При раді функціонують комітети, такі як: інформаційний, захисту прав
студентів, соціально – виховний і культурно – масовий, спортивний та
науковий.
Повноваження члена Студентської ради припиняються за власним
бажанням, у разі відсутності на 3 засіданнях підряд без поважних на те
причин, невиконання своїх обов'язків, припинення навчання в інституті, у
разі припинення повноважень Студентської ради.

ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
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Забезпечення і захист прав, свобод та інтересів студентів, зокрема
стосовно організації навчального процесу.
Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків.
Сприяння навчальній науковій та творчій діяльності студентів.
Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами.
Організація співробітництва з студентами інших навчальних закладів
освіти і молодіжними організаціями.
Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної
політики.
Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної,
фінансової допомоги спільно з іншими службами інституту.
Координація діяльності старостату, кураторів, академічних груп,
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студентського профкому.
Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне
реагування на їх порушення.
Залучення студентів до художньої самодіяльності.
Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти у студенти,
випускних вечорів, дня факультету, допомога у проведенні
загальноінститутських заходів.
Разом з деканатами, відділами, комендантом гуртожитків створення
необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
Організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного
режиму в гуртожитках.
Із загальної кількості студентства таємним голосування обирають голову
Студентської ради.
Заступник голови, секретар, а також 5 голів студентських комітетів за
різними напрямками роботи обираються відкритим голосуванням на
загальних зборах.
Голова Студентської ради організовує роботу органів самоврядування,
веде засідання Студентської ради, організовує підготовку питань до
розгляду на її засіданнях, підписує акти і розпорядження, організовує
роботу апарату студентського самоврядування.
Заступник голови Студентської ради здійснює контроль за виконанням
рішень органів самоврядування, розглядає звіти про їх виконання і
безпосередньо звітує перед головою Студентської Ради про виконання
даних рішень.
Секретар Студентської ради веде протокол засідань, несе
відповідальність за документацію, пов'язану з діяльністю студентської
ради.
Кожен комітет очолює голова, який в обов'язковому порядку бере участь
у зборах Студентської ради та періодично звітує про проведену роботу.

ІІІ. ПРАВА ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Члени студентського самоврядування користуються правами і виконують
обв'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України й згідно
з чинним законодавством.
3.1. Право на свободу думки і, слова, вільно висловлювати свої погляди і
переконання.
3.2. Право збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію в
будь-який спосіб.
3.3. Право брати участь в управлінні інститутськими справами.
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Право спрямовувати індивідуальні чи колективні письмові звернення або
особисто звертатись до адміністрації інституту.
Право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності.
Право користуватися досягненнями науки і техніки, культурними та
історичними надбаннями викладацького і студентського колективу
інституту, народу України, світової громадськості.
Право на захист своїх прав і свобод від порушень та протиправних
посягань.
Право на правову допомогу.
Право обирати і бути обраним до будь-якого органу студентського
самоврядування.
Право звертатись до будь-якого органу студентського самоврядування
щодо питань, які належать до компетенції даного органу, та право
одержати конкретну відповідь.
Право опротестовувати дії і рішення членів студентського
самоврядування, структурних підрозділів, органів самоврядування, якщо
вони обмежують особисті права і свободи, принижують честь і гідність
або перешкоджають досягненню поставлених цілей перед студентською
радою.
Право вносити на розгляд Студентської ради питання, які стосуються
прав, свобод та інтересів студентів інституту.
Право постійно поповнювати склад студентського самоврядування.
Голова Студентської ради на запрошення директорату бере участь у
засіданнях Вченої Ради, на яких обговорюється питання діяльності
студентського життя, а також є членом ради інституту.

IV.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
4.1.

4.2.

Голова Студентської ради несе відповідальність за функціонування
Студентської ради, Студентських рад факультетів, за виконання доручень
адміністрації інституту, рішень, прийнятих Студентською радою.
Члени Студентської ради несуть відповідальність за виконання ними
своїх обов’язків, що зазначені в даному Положенні.

